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Gwers 33 - Y Cymydog Da    
Nodiadau Cefndir i’r Athro
Luc 10:25-37

Jericho
Gweler nodyn yng ngwers 13. Tref wedi tyfu 
o amgylch gwerddon yn anialwch Jwdea, ar 
y briffordd o Jerwsalem tua gogledd y wlad. 
Ymdroellai’r ffordd drwy fryniau llwm Jwdea ac 
yr oedd yn ddrwgenwog am ladron penffordd 
a ymguddiai yn yr ogofau a frithai’r tirwedd.

Y mae’r ddameg hon yn perthyn yn unig i Luc. Y mae adrannau eraill sy’n gyfochrog i’r sgwrs rhwng Iesu 
a’r cyfreithiwr, yn enwedig y crynhoad o’r Gyfraith yn y gorchymyn i garu, yn Mathew 22:34-40 a Marc 
12:28-31. Ond y mae gwahaniaethau, yn y lleoliad, a’r ffaith mai Iesu sy’n ateb y cwestiwn, ‘Pa orchymyn 

yw’r mwyaf yn y Gyfraith?’ (Mathew) a ‘Prun yw’r gorchymyn cyntaf o’r cwbl?’ (Marc), tra yma, y cyfreithiwr sy’n 
dyfynnu Deuteronomium 6:5, ‘Câr yr Arglwydd dy Dduw â’th holl galon ac â’th holl nerth ac â’th holl feddwl, a châr 
dy gymydog fel ti dy hun’ (Luc 10:27).

 Ar y tri achlysur, pwrpas gofyn cwestiwn i Iesu oedd rhoi prawf arno, y Phariseaid a’r Sadwceaid yn Mathew a Marc, 
ac meddai Luc yma, ‘Dyma un o athrawon y Gyfraith yn codi i roi prawf arno gan ddweud, “Beth a wnaf i etifeddu 
bywyd tragwyddol?”’ (Luc 10:25). Byddai rabiniaid yn trafod materion o’r fath yn gyhoeddus ac yr oedd cwestiwn 
y cyfreithiwr yn un a drafodid yn aml gan yr Iddewon. Yr oedd yn gwestiwn da ond roedd y cymhelliad yn wael, 
sef baglu Iesu; ond y cyfreithiwr a faglwyd yn y diwedd. Nid yw Iesu’n dechrau’r stori am y teithiwr trwy ddweud 
ei fod yn adrodd dameg, felly mae’n bosibl ei fod yn cyfeirio at ddigwyddiad real. Roedd Iesu ar dir peryglus yma 
oherwydd roedd am ddangos yr Iddew mewn gwedd wael a’r Samariad mewn gwedd foddhaol iawn, a byddai 
cyfeirio at ddigwyddiad diweddar oedd yn hysbys i bawb yn ei wneud yn llai hunan trechol.  

Y mae’r ddau  sy’n anwybyddu’r truan ar lawr yn bersonau 
crefyddol. Y cyntaf i ddod ar ei draws oedd offeiriad ar ei 
ffordd o Jerwsalem, yn mynd adref mae’n debyg ar ôl 
cyfnod o wasanaeth yn ddinas. Pan welodd y truan, efallai 
iddo dybio ei fod yn farw ac yr oedd y Gyfraith (Lef. 21:1ym) 
yn gwahardd i offeiriad gyffwrdd mewn corff marw, ac y 
mae’n croesi i’r ochr arall. Yr un oedd ymateb y Lefiad, 
swyddog uchel yn y Deml, efallai am yr un rhesymau 
â’r offeiriad. Efallai bod y gwrandawyr yn disgwyl i Iesu 
gyfeirio nesaf at leygwr o Iddew fel ergyd yn erbyn 
crefyddwyr. Samariad fyddai’r olaf a ddisgwylid i estyn 
cymorth i Iddew ar lawr, ond, meddai Iesu, dyma’r un a 
ddangosodd drugaredd tuag at y dioddefwr. Wedi trin y 
clwyfau cludodd y truan ar ei anifail i westy a threfnu iddo 
gael ymgeledd pellach ac yntau’n gyfrifol am y costau 
ychwanegol. 

Trwy wneud y Samariad yn arwr, mae Iesu’n diarfogi’r 
Iddewon, oherwydd roedd yr Iddewon a’r Samariaid yn 
elynion (gweler Ioan 4:9). Nid Iddew sy’n estyn cymorth 
i Samariad, ond Samariad sy’n estyn cymorth i Iddew a 
anwybyddwyd gan ei bobl ei hun! I gwestiwn y cyfreithiwr, 
‘Pwy yw fy nghymydog?’, ateb Iesu yw unrhyw un mewn 
angen, beth bynnag fo lliw ei groen, ei iaith na’i grefydd, 
neu hyd yn oed os ystyrir ei bobl yn elynion.
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I ddechrau

Gêm: Mynd ar Daith  

Bydd angen darn o bapur gyda’r rhestr ganlynol arno i bawb + 
phensel + dis:

1. trafnidiaeth   4. bwyd

2. arian    5. diod

3. dillad    6 bag

Eglurwch wrth y plant eu bod yn mynd i baratoi ar gyfer taith. Bydd 
pawb yn ei dro yn taflu’r dis. Mae’r rhifau ar y dis yn cyfateb i’r rhif 
ar y rhestr. Os yw plentyn yn taflu rhif 1 gall dicio eitem 1 ar ei bapur, 
sef ‘trafnidiaeth’. Os yw’n taflu 5, gall dicio ‘diod’ oddi ar ei restr. Pwy 
fydd y cyntaf i fod yn gwbl barod ar gyfer y daith, h.y. wedi ticio’r holl 
eitemau?

Yr hanes

Dywedodd Iesu Grist hanes am ddyn yn mynd ar daith o’r brifddinas 
Jerwsalem i dref o’r enw Jericho. Mae’n siŵr ei fod wedi paratoi ar gyfer 
y daith, ond yn anffodus cafodd popeth oedd ganddo ei ddwyn gan 
ladron.

Darllenwch y stori o’r Beibl Gweithgaredd neu gallwch ddefnyddio un 
o’r llyfrau ar y Rhestr Adnoddau.

Atgyfnerthu’r stori 

Bydd angen darn o bapur mawr neu fwrdd du neu fflip chart arnoch.

Eglurwch wrth y plant eich bod yn mynd i chwarae gêm syml debyg i 
hangman, h.y. gosod llinell ar y papur i gynrychioli pob llythyren mewn 
gair. Bydd yr holl eiriau yn ymwneud â hanes y Cymydog Da, a bydd 
cyfle i’r athro holi ychydig mwy ar y plant yn sgil darganfod y gair. Rhaid 
i’r plant awgrymu llythrennau, ac os yw’r awgrym yn gywir bydd yr athro 
yn eu rhoi ar y llinell gywir. Nid oes hawl gan y plant i awgrymu beth yw’r 
gair hyd nes y bydd un llinell yn unig heb ei llenwi.

_ _ _ _ _ _  (teithio)   Pwy oedd yn teithio, ac o ble i ble?

_ _ _ _ _ _  (lladron)  Beth wnaeth y lladron i’r dyn?

_ _ _  _ _ _  (dau ddyn)  Beth wnaeth y ddau ddyn cyntaf a   
    ddaeth heibio i’r teithiwr? 

Gwers 33 - Y cymydog da  
Y Cymydog da | Luc 10:25-37

Beibl Gweithgaredd y Plant / Lleiaf tud. 140

Gwers 33 
Y cymydog da

BEIBL GWEITHGAREDD Y PLANT 
DAN /DROS  7 oed
Y cymydog da tud 140

BEIBL LLIW STORI DUW
Samariad caredig tud 247

BEIBL NEWYDD Y STORIWR
Y Diethryn Caredig tud 104

BEIBL LLIW Y PLANT
Y Samariad Trugarog tud 232

BEIBL NEWYDD Y PLANT
Iesu’n dweud stori tud 175

BEIBL BACH I BLANT
“Help” “Help” tud 370

Y BEIBL I BLANT MEWN 365 
STORÏAU
Y ffrind da(302) tud 343

BEIBL LLIW Y  TEULU
Hanes y Samariad Trugarog ( 260) 
tud 138
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_ _ _ _ _ _ _  (Samariad)   Beth wnaeth y Samariad i helpu’r dyn  
    (mynd ato / rhoi  diod / rhoi cadachau/  
    ei roi ar ei asyn / mynd ag ef i lety / 
    talu am ei ofal)? Dyma gyfle i egluro   
    beth yw Samariad a pham nad yw 
    Samariaid ac Iddewon yn ffrindiau 
    gyda’i gilydd.

_ _ _ _ _ _ _  (cymydog)  Beth yw ystyr cymydog? Dywedodd   
    Iesu wrth bobl am garu eu cymdogion.  
    Dywedodd fod pawb sydd mewn angen  
    yn gymydog i ni.

Gêm ychwanegol

Gêm y cadachau: bydd angen rhwymynnau (bandages) rhad. Rhowch 
rolyn bach i bob plentyn a’u hannog i roi cadach am fraich/coes person 
arall. Os oes gennych berson sy’n gweithredu fel swyddog cymorth 
cyntaf o fewn yr eglwys, gellid gofyn iddo/i ddangos i’r plant sut i osod 
rhwymyn.

Dysgu adnod

‘Os yw Duw wedi ein caru ni fel hyn, fe ddylem ninnau hefyd garu ein 
gilydd,’ (1 Ioan 4:11),

Neu,

‘Os ydy Duw wedi’n caru ni gymaint â hyn, dylen ninnau hefyd garu’n 
gilydd’, (beibl.net).

Bydd angen 6 cwpan blastig arnoch. Ysgrifennwch yr adnod ar y 
cwpanau – 

Cwpan 1: os yw Duw
Capan 2: wedi ein caru ni
Cwpan 3: fel hyn,
Cwpan 4: fe ddylem ninnau hefyd
Cwpan 5: garu
Cwpan 6: ein gilydd.

Rhowch gyfle i’r plant adeiladu tŵr (fesul 2 gwpan) gan roi’r cwpanau 
yn y drefn gywir, a dweud yr adnod wrth iddynt osod y cwpanau yn eu 
lle.

Gweddi

Gofynnwch i’r plant feddwl am blentyn yn yr ysgol nad ydynt yn arbennig 
o hoff ohono/i (heb enwi neb ar lafar!). Anogwch hwy i feddwl am yr hyn 
a ddywedodd Iesu wrthym – am i ni garu a helpu pawb. Arweiniwch y 
plant mewn gweddi fer i ofyn i Dduw am ei gymorth i fod yn debyg i’r 
Samariad.

Gêm ychwanegol
Bydd angen pêl sbwng arnoch.Os oes digon o le yn eich man cyfarfod 
gallwch chwarae gêm syml o ‘Dodgeball’. Bydd un plentyn yn cael 
ei ddewis i fod yn Deithiwr. Bydd gweddill y plant yn ffurfio’n 2 res o 
Ladron gyda lle i’r Teithiwr redeg o un ochr i’r ystafell rhyngddynt. 
Bydd y timau’n taflu’r bêl sbwng er mwyn ceisio taro’r Teithiwr o dan 
ei ben-glin cyn iddo gyrraedd ochr arall yr ystafell. Rhaid i’r Teithiwr 
geisio osgoi’r bêl!

Adnoddau Ychwanegol

Crefft
Llyfr Crefftau Stori Duw i blant 
dan 11 oed  Iesu’n sôn am y 
Samariad Da tud.129

Taflenni gwefan amserbeibl.org
Cyfres B - Damhegion

Cyfres DVD Stori Duw
Stori 38: Y Samariad Trugarog

Cwis a Chwilair
Llyfr Cwis Cynta i Ateb tud 334

Llyfrau Stori 
Llyfr jig-so Y Samariad Trugarog
Ifan Tom yn cael help

Cyfres Powerpoints Beibl Bach i 
Blant
Rhif 46: Help! Help!




